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лікарів-стоматологів, лікарів-інтернів, студентів
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Вагітність – це диво, коли в організмі жінки зароджується нове
життя. Тому кожен лікар при лікуванні вагітних повинен
думати одночасно про здоров'я і мами, і її дитини.
У цій лекції будуть розглянуті питання, якими найчастіше
задаються лікарі та їх пацієнтки в прекрасному положенні.
Чи може лікар-стоматолог традиційно проводити обстеження
та лікування вагітних пацієнток? Чи є обмеження у
використанні у вагітних рентгенологічного методу
діагностики? Чи можна вагітним проводити місцеве знеболення?
Тактика лікаря-стоматолога в залежності від діагнозу та
терміну вагітності?

РІВНЕ
30 БЕРЕЗНЯ 2019

ПЛАН КУРСУ

1. Профілактика ускладнень під час стоматологічного прийому вагітних за допомогою знань про
фізіологічні зміни організму вагітної.
2. Прийом рішень про обсяг стоматологічної допомоги вагітним.
3. Обмеження в діагностиці різних стоматологічних захворювань вагітних.
4. Рентгендіагностика під час вагітності.
5. Місцеве знеболення у вагітних. Коректний вибір анестетика.
6. Обсяг пародонтологічного лікування вагітних й оптимальні терміни для його проведення.
7. Як/коли застосовувати місцеві та системні медикаментозні засоби.
8. Обсяг профілактичних заходів під час вагітності.
9. Мотивування вагітної на лікування та профілактику.
10. Тактика лікаря стоматолога в період лактації.
11. Пакети стоматологічних послуг для вагітних – ефективний маркетинг!
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Реєстрація учасників
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Місце проведення: Рівне, вул. Словацького, 9 Готель «Оптіма».
Додаткова інформація та реєстрація:
(067) 360-82-28, (050) 435-42-90
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